
DK-SO.5533.104.2017

l. Nazwa plac6wki, siedziba: Przedszkole Miejskie nr 53, ul. Kornela Makuszyriskiego 4b,

4l-218 Sosnowiec

2. Imig i nazwisko dyrektora plac6wki: mgr Graiyna Janusz
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzir pedagogiczny: Stqski Kurator O5wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafe6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Elibieta Fudro
5. Data wydania i numer upowa;nienia do przeprowadzenia kontroli:

26 wnej,njo 2017 r.; OA-OROi7.2.1103.2017
4 Temdny rozpoczgcia i zakofczenia kontroli: 26 wrzeinia 2017 r.

5 Tematyka kontroli, (zgodna z przepisami art. 55 ust.2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo o3wiatowe/:

przestzegrDie statutu przedszkola, zapewnienie ucaiom bezpiecznych i higienicaych
warunk6w nauki, wychowania i opieki - art. 55 ust2 pkt. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo o3wiatowe (Dz. U. 22017 r. poz. 59 z p6in. zm.)

6 CzynnoSci kontrolne:
. roznowa z dyrektorem i wicedyrektorem przedszkola - sporzq&enie notatki stu2bowei,
o analiza dokument6w przedszkola: certyfikaty bezpieczefstwa, zaSwiadczenia ukoriczenia

shrdium szkoleniowego, dokumenty zwiqzalLe z rejestracjq frekwencji &ieci, rekutacjq
zawieraniem um6w z rodzicami, dokumentacji wyj azdtt dzieci na ,,nelon4 sz.kolg",

Kontrolg przeprowa&ono w zwiqzku z pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. (wplynglo 22 cznrwca
2017 r.) przekazanym przez ,,Rodzic6w" wychowank6w Przedszkola Miejskiego Dr 53 im.
Komela Makuszynskiego w Sosnowcu do Slqskiego Kuratora O$wiaty. Przekazuj4cy sprawg
zwr6cili si9 z pismem ,,do wiadomo5ci, zweryfikowania i podjgcia odpowiednich kok6w
urzglgdem zaistrialych dtugoletnich problem6w i szeregu w4tpliwoSci co do sposobu
sprawowania fr.rnkcji dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 53 w Sosnowcu pruez Padq Orazyng
Janusz".

r nosz4cy sprawg:

1) zarzucili brak zainteresowania bezpieczenstwem dziecka i specjalistycznej pomocy &iecku
i ro&icowi, lekcewa2enie z$aszanych problem6w wychowawczych i braku podjgcia
Crodk6w zaradczych,

2) poinformowali o czgstej pzomocy jednego dziecka nad drugm - sprawg przel<azato na
Policjg,

3) wskazali brak diagnozy i stosownej pomocy w przypadku

parafa dyreHora

til.
parufa kontrolujqcego

€'l

$v

Protok6l kontroli dorainej

? Opis usalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowofui:

I



4) poinfonnowali o l4czeniu grup podczas przygotowan r62nych uroczystosci przedszkornych
oraz rozdzielaniu w przypadku dlugoftvalego zwornienia lekarskiego naucrycielki, braku
rcakcji dyrektora na prodby rod,ic6w o zatnrdnienie dodatkowego nauczyjeh (vmiosek
pisemny z podpisami rodzic6w),

5) zarzucili dyrektorowi odwet w okresie rekrutacji polegajqcy na przeniesieniu dzieci
wnosz4cych do oddziaru przedszkolnego zlokalizowanego w sz&ole podstawowej nr 25
w sosnowcu, poprosili o wnikliw4 anarizg liczby dzieci i oddzial6w p.zasztotny"t ,a rot
20t'7/2018,

6) zarzucili dyrekorowi, 2e prz*z r,,ererarnigdy nie bylo funduszy na podstawowe doposa2enie
sal przcdszkolnyctr,

7) poinfonnowali o niedopehrieniu przez dyreltora obowiezku zapewnienia bezpiecznych
warunk6w wychowankom, w tym:
- kierowanie wniosku o kontrolg pojazdu w przypadku wyjazdu &ieci na ,,zielong szkolg.,- brak zapewnienia beTpieczeistwa podczas organizowanych ptznz pnedszkorc festlrn6w(brak ocbrony ze suony policji, Stra2y pozamej, .tuZUy raro*lu;,
' nadmieme wykorzystywanie pracownik.w podczas irzygotowari imprez i uroczystoSci, co

-. 
powoduje brak czasu na odpoczynek, praca ponad sily, upA i sre9,

8) zararcili dyrcktorowi pozbywanie sig spraw&onych pracownik6w oraz przyjmowanie
nowych os6b "po znajomoSci',

9) wskazali nieprawidlowosci przy organizacji i przrprowadzeniu konkursu Da stanowisko
dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 53 * Sosnowc.r-

ai,, l 7anzfi uznaje sig za bezzasadny. w przedszkoru obowiqzujq dwa zasadnicze dokumentyrcgului4ce sprawy bezpieczerisnvq obowiqzui4ce wszystkich pracownik6w:- 
'Polityka ochrony &ieci prz*d' krzywdz*niem" opracowan a przsz dyrekrora we wsFlp,racyz wicedpektorem - zatvietdzota wez Radg Rodzic6w oraz Radg iedago g^q, or* p{iqt^ pnuFundacjg,,Dajemy Dzieciom Silg,',

- Regulamin spacer6w i wycieczek.
Przedszkole otrzymaro certyfikat ,,Chronimy Dzieci" Rzqdowego progamu m ratz 2014 - 2016
,Bezpieoav i pryjazna szkola"
f7 gsoby z gtofta pedagogiczrego ukoicryly l32_go&inne studinm szkoleniowe ,fracaz dawhemfuywdzonym - skuteczna profilaktyka i interw;ncja..

Ait' 2 T.tzltt pozostawia sil bez rozstrzygnigci,.. z wyjainiefi dyrektora i wicedyreHorapedszhola tryniha, le JaH pnemocy jednego dziecka wobec drugiego zglosTono ,o totXlj
Q 

-pominigciem 
wychowawqt oraz dyrektora), ktdra sprawg wyjarnito. po Tgloszeniu dyrektorodtyla mzmowg z dzielnicowym sprawdzai4cym, 

""y 
*rtor*ko do -ozioy oie-ra"ioari i*"*zaloZenia,,niebieskiej karty', rrznansjsdnak, 2e nie istrriej4 ku temu przeslanki.

? :b:rlqi prowadzonych przez pracownik6w przedszkola wydk. 2e jedyna przemoc ursr6ddzieci objawia sig szczlpaniem - jednak jest to zachowanie w normie rozwojowej wieku. Dyrcttor
przedszkola dodal4 i2 ,*tku- ! oskar2ono o przemoc w stosunku do drugiego
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dziecka wychowuje j4 samotnie, zostala posqdzona o zqniedbanie. Dyrektor przeprowadzila z niq
rczmowp oraz zasugerowala wizytE w

Ad. 3 Zruut uznaje sig za bezzasadny. Z wyjaSnied dyrektora
potrxierdzono jedcn przypadek podejrrcnia autyau.

Ipo sugestiach Rady Pedagogicznej rodzice zdolali bardzo szybko ustalid diagoz9
Dyrektor dodal4 L"O

obscrwowane przez nar;rczycieli wychowawc6w s4 wnikliwie analizowane na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, kt6ry obowiqzuje klauzula tajno5ci informacji o dzissku. Ka2dy nauczyciel, kt6ry
r:,tuwaty po om6wieniu spratvy na Radzie pedagoglczneJ wrnien kierowad

-

Ad, 4 Zr,rzut pozostawia sig bez rozstrrygnigcia. W skaz^ny prznz
Dyrektor \ Diainil, Ze

occna pruwidlowoici dzialai dyrektora zwiqzanych z zatrudnianiem pracownikdw ah nalellt tlo
kotttpctencji organu spruwujqcemu nadz& pedagog.rczny, a organu prowadTqcego paedszholz.

odnoszqc sig do kwestii l4czenia grup, dyrektor w5ie$il, 2e po obiedzie, o godz. 14.00 &ieciw wigkszosci byly odbierane przez opiekun6w, w przedszkolu (co potwier&ila analiza
dokumentacji przedszkolnei) pozostawala niewielka liczba dzieci, kt6re porqczonc w grupy
pozostawaly pod opiek4 wyzraczonych nauczycieli.
w sytuacji nieobecnosci naucrycieli, dyrekor dokonuje podzialu dzieci na mniejsze gupy, dol4cza
&ieci do innych oddzial6w dbai4c; by nie przekroczono dopuszczalnej po"pio.i pr.*.
odwiatowego liczby &ieci w oddziale - 25, co r6wnie2 potwierdzil d. analiz^ dohrmentacji
przedszkolnej.

Ad. 3 z-arztt uznaje sig za bezzasadny. z atalizy dokumentacji przedszkola wFika, ze rodzice
wychowank6w skJadali DeHaracje woli lontyruowania wychowania przedszkolnego w pnedszlolu
Miejskin nr 53 w roht szkolnym 2017/2018 w lutym 2017 r. w tym czasie pracownicy przcdsz&ola
nie mieli wiedzy na temat mozliwosci uruchomienia kolejncgo oddzialu w Szkole podstawowej
nr 25 w Sosnowcu 30 marca 2017 r. dyrektor przedszkola (oraz 24 innych dyrektorow przeds*oli
w miescie) otrzymala pismo Pehomocnika ds. Edukacji urzgdu Miasta w sosnowcu dotycz4ce
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fimkcjonowania od&ial6w przedszkolnych w budynkach szk6l podstawowych w sosnowcq w tym
w Sdtole Podstawowej nr 25. Przedszkole Miejskie m 53 otzymalo wskazanie ,mieszczenia w tej
szkolc j ednego oddzialu.
20 kwi€tnia 20lz r. odbylo si9 spotkanie z rodzicami g.py-planowanej do usytuowania
w sP nr 25. w podigciu takiej decvzji pnewa2yr f.kc i2 oryGffik"-i o<tdzialuj q
same dzieci szesciolehie. Jest to oddzial jednorodny, dzieci od pocz4tku s4 w tym saifi-skladzie,
aujq sig i s4 bar&iej dojrzde, niz dzieci w pozostalych od&ialach.
w zwiqzku z protestem rodzic6w dzieci ww. oddzialu, lg maja 2917 r. dyreltor wystosowala do
kazdego z rodzic6w tych &ieci list z niezbgdnymi informacjami nt. nowego miejsca odbywania
zai$,. z kolei 17 maja 2017 r. dyrektor skierowala pismo do o.go p-*udr4..go z profbq
o dodatkowe Srodki finansowe z prz*naczeniem na zakup w)?osa2enia do sali mieszczacej sig
w SP nr 25.

z aa bzy dokument6w wynika 2e Uchwalq Rady pedagogiczuej nr 2t2016 z 25 kwietnia 2016 r.
dokonano zrrian w statucie w roku szkolnym 20l620l7pnetszkola odnoinie wskazania kolejnego
miejsca odbywani a zajgt, cryli szkoly podstawowej nr 25 w Sosnowcu Z ro&icami dzieci
rozpoc4maiQcych rok szkolny w nowej lokalizacji, podpisano 5 wrzesnia 2017 r. aneksy do umowy
o Swiadczenie uslug przez Pruedszkole Mejskie nr 53.
Analiza dokumentacji przedszkora wskazuje, 2e w przedszkolu firnkcjonuje 6 oddzial6w po
25 wychowank6w (oddziaty zlokalizowane w przrdszkolu) ordz w 20 osoboury od&ial
fimkcjonujqcy w budynku szkoty.

Ad' 6 Tarztt ""'aje sie za bezzasadny. Z wyjasnien dyrektora i zn*rizy udostgpnionej
dokumentacji wynika ze co roku wsr6d nauczycieli przeprowadzany jest sondaiy'moaitoring
w gru'pach dotycz4cy z'Fotrzebowania na zabawki i Srodki dydaktyczre. Na indywidualnych kartach
nauczTciele wskazujq swoje potrzeby. Na tej podstawie dyrekor opracowuje zbiorcze
zapotszebowanie i pozTskuje odpowiednie drodki finansowe. Robi to przed opracowaniem
i uchwaleniem bud2etu na rok nastepny.
w przcdszkolu prowadzona jest ewidencji jakosciowa i iloicioura Wyposazenie przedszkola jest na
biezqqo kontolowane i ewentualnie uzupehiane i wynieniane w przypadku zu2ycia lub aisz*zania.
zkupy wyposazenia przedszkola dokonywane s4 zar6wno z funduszy budzetu przeds*ola jak
i zgodnic ze wskaz"niami Rady Rodzic 6w, z jej funduszy.
Ro&ice tworzg preliminarz wydatk6w na dany rok na podstawie deklarowanych wplat ro&ic6w.
Czasami rc&ice pytqja co jest potrzebne, a pracownicy wskazujq potrzeUy. Zatupy aokonywane sg
z plarnosciq w fonnie przelewu z konta Rady Rodzic6w. Fakn'y s! rejestrowane ziodni" , p,u*",
i zasadami ksiggowania. Na koniec roku szkolnego rodzice otrrymui 4 szczeg6lowe sprawozdanie
z wykorzTstania Srodk6w

Ad. 7 Tanzat -z',aje si? czgSciowo za zasadny. Z wyjasnienia dyrektora i wiccdyrektora
pnedszkola wynika" ze wyjazd na ,,zielone przedsztole
przygotowania oryanizacylne personelu przedszkol4 skupiaj4ce
nychowaok6w.

" poprzdzzj4 wielomiesigczne
sig gl6wnie na bezpieczeistrrie

'*ff" rJ

Ostateczna decyzja udzialu w tym przedsigwzigciu nate2y do pracownik6w.
29 ,r'qJa 2017 r. do Brennej wyleid*alo 33 &ieci. Kierowca autokanr posio,r.l aktualny dokument
z przegl?du na Policji (watty pnez 30 dni), o czym poinformowal kilka dn przez wyjazdem
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wicedpektora przedszkola- w dniu wyjazdu rodzice poinformowali policjg prosz4c o dodatkowq
kontrolg. w opinii wicedyrcktora - kierownika rvyjazdu policjanci podjechali mwnoczesnie
z autokarem. s twier&ili niesprawnosc jednej opony, kt6ra mogla ulec uszkodzeniu - cyt. ,, nawet
prq wyjeLdzie zbazt'' oraz ,, ze gdyby dzieci jechaly z rodzicami, to by go przepuscili',. Kierowca
autokaru dokonal wyniany opony i &ieci z 2,5 godzinnym op62nieniem dotarty szczg3liwie do celu.
lVt6city wszystkie zadowolone, czego dowodem byty liczne smsy od rodzic6w .

w przedszkolu obowiqzuj e Regulamin spaceriw i wycieczek przyjgty uchwalq nr 4f201612017 Rady
Pedagogic"nej z9lutego 2017 r.
Kontsola dokumentacji lvyjazdu wykazala niezgodnosd liczby uczesurik6w przydzielonych do
poszczcg6lnych opiekun6w, co jest sprzeczre z zapisem we wskazanym wy2ej regulaminis.
W $ 3 ust 5 pkt 3 znajduje sig zapis cy.
-5. przcdszkole organizuje wycieczkg lub imprezg zapewniai4c opiekg i bezpieczeiswo jej
uczcstnikom,
3) zielonc przedszkole - I opiekun na 6 - 7 dzieci', .

z kolci z wyjasnien dyrektora oraz analiry udostgpnionej dokumentacji wynik4 te uroczystosci
orgaizowanc na Grenie plac6wki nie mai4 charakteru imprez masowych (zatem nie wymagajq
informonrania okejlonych sfu2b zabe zpieczaj4cych imprery m*sowe). pr4ygotowania sq planowane,
obowiqzki sq konsultowane i po&ielone wedlug rrrnisjgtnoSci, mo2liwodci i zaintercsowao na
wszystkich pracownik6w z d:utym naciskiem na zaFewnienie bezpieczedstrra
wskazany przez wnosz4cych nieszczgsliwy wypadek sprzed kilku lat mial charakter losowy,
wynikajqcy ze stanu zirowia osoby, nie mial natomiast nic wsp6lnego z organizaciq i nadmiemym
otrcil2"niss pracoumika Dokumentacja przedszkolna potwierdzilq 2c dyrektor umozliwia
pracownikom wyjicia do lekarry - wyjScia te s4 rejestowane w zeszycie wyj6C.

Ad. E z'rrzut pozostawia sig bez rozstrrygnigcia. Zgodnie z arl. 6g ust. 5 pkt. I ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. lJ. z 201? r, poz. 59 z p62r.r. zn.) cyt. ,dyrektor jest
kierormikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w szkole lub plac6wce nauczycieli i pracownik6w
nieftdqcych nauczycielami. Dyreklor w szczeg6lnoSci decyduje w sprawach:

l) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik6w szkoty lub plac6wki,,.
Z o*wiadczenia dyrektora wynika, 2e cy. ,,nigdy nie zatudnialam i nie zatudniam czlonk6w mojej
rcdziny. Prry doborze pracownik6w kieruig si9 zasad+ czy nowa osoba jest w stanie prrzlt11}c, ratz
wypracowany system wartosci (,.,).
Podobnic, jak w pkt. Ad- 4 ocena prawidlowosci &ialaa dyrektora niqzatych z zatnrdnianiem
i zwalnianiem pracownik6w nie nalezy do kompetencji organu sprawujqcemu nadz6r pedagogiczny,
a organu prowadzqcego przedszkole.

AiL 9 T.trzat pozostawia sig bez roxtrzygnigcia. Zgodnie z afi. 63 ust. I i 14 cyt wyrej ustawy
cyt. ,sta[owisko dyrektora szkoty lub plac6wki powierza organ prowadz4cy szkolg lub plac6wk9",
a.w cclu przeprowadzenia konkursu organ prowadz4cy szkolg lub plac6wkg powoluje komisig
konkursour4 (..)". zatem sprawy zwiqzane z organizaci4 konkurs6w na stanowiska dyrektor6w
szk6'l i plac6wek oraz powierzaniem stanowisk dyrektorow nie naleZy do kompetencji organu
spra:wujgcego nadz6r @agogiczny.



nie stwierdzono

9 Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z d.,a L4 grudnia 2016 roku - prawo odwiatowe @2. u.
22017 r.,poz.59 z pdin zrr.), zaleca sig:

t) yrzadzan dokumentacjg wycieczki 4odnie z wymaganiani $ 9 ust I oraz $ l0 ust. I
i 2 toryorz4dz*nia Minisra Edukacji Narodowej i sportu z dnia g tistopaaa zoot r.
@2..u. z 2001 r' nr 135 poz. 1516 z p6ht. an.) w zakresie okreilenia prawidlowej liczby
wychowank6w prryporz4dkowanych poszczeg6lnym opiekunom.

termin realizacji: na bieiQco
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.. rnsr..q Thie!-o. .rtj.qrg So s'.t o 2?.09. a2/r..!{.:.c. r. . ..
podpis kontroluj4cego, miejsce i data podpisania p161slolu

OYREKTOR
NR 63

PRZEDSZHOLI M .JSiiIE NR 53
lm. Kornela Makuszvnskieoo

ul. Komela Makuszvrilkieoo-48
41-218 SOSN6WtEC

NIP 6443324874 REG. 27.t509564
tel. 032 263 65 58

mgr Janug

.lg,rsgtM.,
podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

l. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli: pRZtDSZ(0tE 
MIEJSHIE NR 53DYREKTOR im. Kornela Makuszyiskiego

f,RzFD9aKorA irflEtsiKtEco NR oo Ul. Komela Makuszviskieoo 48'' *Y;ry*o" 
"'o*fJ5313flot#?*lgrduonu*

......y:.?:. Wy:.. .f.mw.src:.. 19.. U.. 10.q, ......... ::.::: ::: ::.::. .

podpis dyrektora szkolylplac6wki, miejsce i data odbioru protokofu
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,-ffi dynhtom porulo *onfiolajqcego

8. opis ujawnionych nieprawidlowosci w zaloesie nieobigtym kontrol4 w *iqzl.t zn
stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnoici dydaktycznei, wychowawczej
i opiehnczej oraz innej dzialalnosci statutowej przedszkola:

Dyrektotowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni robocrych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
prrysfuqie prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastz*Lenja dotyczQcego ustalqi

w protokole kontroli do Sqsklego Kuratora O6wiaty, ul. powsta6c6w 4lq
40{24 Katowice, zgodnie z g 18 ust. l Rozporzq&enia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 rolru w sprawie nad"oru pedagogicznego @z U. z2ol7 t. poz. 1658).

a^


